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Raipen palsta

TAPAHTUMAT
Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti
43. vsk. No 4/2015, 5.9.2015
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae
Toimitus:Tapani Jantunen
Taitto: Anna-Maija Rae

Taivaltajien kesävaellus Pohjois-Ruotsiin
Kebnekaisen maastoon elokuun alussa
onnistui erinomaisesti. Mukana oli 45
vaeltajaa, jotka muodostivat 2-8 hengen
ryhmiä.

Ilmoitushinnat vuonna 2015:
1/1 sivua 140 €
1/2 sivua 80 €
1/4 sivua 55 €
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla:
45 mm
44 €
25 mm
22 €
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla:
45 mm
22 €
22 mm
11 €
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan
neuvotella.

Ruotsin korkeimman vuoren, Kebnekaisen
huiputti
17
henkilöä.
Sää
oli
huiputuspäivänä mitä parhain. Paikallisten
mukaan päivä oli kesän toinen pilvetön
päivä ja lämmintäkin oli yli 20 astetta.
Muutenkin sää oli vaellukselle sopiva
eivätkä
pienet
lentävät
ystävätkään
kiusanneet liikaa.

No 5/2015 ilmestyy marraskuun alussa.
AINEISTO PÄÄTOIMITTAJALLE
VIIMEISTÄÄN 1.10.2015

Ensi vuoden syysvaelluksen kohteesta voi
esittää toiveita sähköpostilla retkeilyjaoston
jäsenille. Osoitteita löytyy lehden sivuilta.

ISSN 1238.0040

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry.
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys
Toimisto-Kerhohuone
Kortelahdenkatu 10-12
33230 Tampere
puh. 03 214 5231
tampereen.taivaltajat@nic.fi
Avoinna keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.
Muina aikoina viestin voi jättää
vastaajaan tai lähettää sähköpostia
osoitteeseen tampereen.taivaltajat@nic.fi
Puheenjohtaja Raimo Raevaara
puh. 040 837 6269
Jäsenmaksu vuonna 2015:
perhejäsenmaksu
yhden jäsenen maksu
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias
toisen latuyhdistyksen jäsen
yhteisöhenkilöjäsenyys
Kansikuva ja kannen taitto:
Tapani Jantunen

30 €
22 €
11 €
15 €
26 €

Pirkan Hölkkä lokakuun alussa on suurin
ponnistus seuran jäsenille vuoden aikana.
Talkoisiin kaivataan uusia henkilöitä pitkään
mukana
olleiden
vähentäessä
kuormitustaan. Kutsu Hölkän talkoisiin on
toisaalla tässä lehdessä.
Yhdistyksen saama rahallinen tulos Hölkän
talkoista on todella merkittävä osa
yhdistyksen
tulorahoitusta.
Siinäkin
mielessä kannattaa osallistua talkoisiin.
Taivalpirtin syystalkoot ovat tulossa ja
toivottavasti mahdollisimman moni jäsen,
joka on kesän aikana hyödyntänyt Pirtin
alueen mahdollisuuksia, ottaa osaa Pirtin ja
ympäristön kunnossapitoon osallistumalla
talkoisiin (kutsu on toisaalla tässä lehdessä).
Myös ne jäsenet, jotka eivät vielä ole
käyneet
Pirtillä,
ovat
tervetulleita
tutustumaan paikkaan ja osallistumaan
talkoisiin. Kaikille löytyy kyllä sopivaa
askaretta.
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Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään
ensi vuoden toiminnasta, budjetista ja
valitaan
toimihenkilöitä
yhdistyksen
toimielimiin. Kutsu ja kokouksen esityslista
on toisaalla tässä lehdessä.

Olkaa aktiivisia
tapahtumiin.

ja

ottakaa

osaa

näihin

Liikunnallista syksyä kaikille Taivaltajille toivottaa
Raipe

Aamun askeleet
joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta Vanhan
kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä.
Jäsenilta
Jäsenilta keskiviikkoisin Taivalpirtillä 16.9. asti. Sauna lämpiää.
Lentopalloa
Lentopalloa pelataan keskiviikkoisin Tredulla 16.9. jälkeen. Lisätietoja antaa
Seppo Raevaara. Lue tarkemmin sivulta 11.
16.9. Kesäkauden päättäjäiset Pirtillä, sivu 5.
20.9. Kaupunginosakävely Koivistonkylästä, sivu 10.
25.-27.9. Melonta- ja retkeilyviikonloppu Häijäässä, sivu 11.
27.9. Kaupunginosakävely Linnainmaalta, sivu 10.
3.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja kokous Lempäälässä, sivu 17.
4.10. 46. Pirkan Hölkkä, sivu 6.
5.10. Kebnekaisen retken kuvailta, sivu 13.
11.10. Talkooväen hölkkä, sivu 8.
15.10. Kerhoilta – Retkiruokaa ja ruuanlaittoa, sivu 13.
17.10. Taivalpirtin syystalkoot, sivu 5.
18.10. Yhdistyksen syyskokous Taivalpirtillä, sivu 4.
25.10. Kaupunginosakävely Hervannasta, sivu 10.
12.11. Kerhoilta – Vuoden retkikuvat, sivu 13.
19.11. Kerhoilta – Kalevalainen jäsenkorjaus, sivu 10.

3

Syyskokouskutsu
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina 18.10. 2015
kello 13.00 alkaen. Kahvitarjoilu!
Tule päättämään yhteisistä asioistamme!
Sauna lämpiää kokouksen jälkeen. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan luvassa on kokouksen jälkeen uimapukusauna!
ESITYSLISTA
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
2.1 puheenjohtajan valinta
2.2 sihteerin valinta
2.3 pöytäkirjan tarkastajien valinta
2.4 ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Vuoden.2016 toimintasuunnitelma
Vuoden.2016 jäsenmaksut
Vuoden.2016 talousarvio
Palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen
8.1 tilintarkastajien palkkiot
8.2 johtokunnan jäsenten palkkiot
8.3 puhelinkulujen korvaaminen
8.4 oman auton käytön korvaaminen
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2016-2017
Johtokunnan jäsenten lukumäärä
Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
Jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän
ja emännän valinta
Suomen Ladun kokousedustajien valinta
Kokouskutsujen julkaiseminen
Muut kokoukselle esitetyt asiat
Kerhon päivystyksen muuttaminen vain joka toiselle viikolle
Tiedotukset
Kokouksen päättäminen

Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta
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TAIVALPIRTILLÄ TAPAHTUU
Kulunut kesä on herättänyt säiden suhteen monenlaisia ajatuksia.
Auringonottajat ja katontekijät ovat mananneet kesä- ja heinäkuun ajan
vallinneita sadeilmoja. Säitä uhmaten aloitimme kuitenkin heinäkuulla Pirtin
saunan kattoremontin. Vesikattoa korotettiin tekemällä uudet kattotuolit
vanhojen päälle ja samalla saatiin lisättyä lämmöneristettä yläpohjaan. Sateet
eivät kiertäneet Pirttiäkään, jossain kohtaa alkoi tuntua, että toinen puoli
työajasta meni suojapeitteiden laittoon tai poisottoon. Uudet ruoteet ja uusi
huovitus antavat nykyisille katontekijöille rauhan loppuiäksi. (Keski-ikä
tekijöillä oli reippaasti yli 60 vuotta.)

Kesäkauden päättäjäiset ja ”Pirtin Venetsialaiset”
Taivalpirtillä keskiviikkona 16.9. alkaen kello 18.00
Aloitetaan lipunnostolla ja kahvituksella sekä Margitin ohjaamalla venyttelyllä.
Sään mukaisesti voidaan sitten pelata, sauvakävellä tai vain istua ja
nautiskella. Sauvoja saa lainaksi Pirtiltä. Talo tarjoaa muurinpohjalettuja,
kahvia, teetä ja paistinmakkaraa. Tarjolla on myös uimapukusauna ja ehkä
jokin yllätyskin. Tuo tullessasi lyhty tai ulkotuli. Laitetaan ne illan hämärtyessä
rantaan valaisemaan ja luomaan vähän haikeaakin syystunnelmaa.

Taivalpirtin jo hyvinkin perinteiset syystalkoot
Pirtillä lauantaina 17.10. alkaen kello 9.00
Aamukahvit avaavat silmät ja päästään reippain mielin kiinni erilaisiin puu-,
piha- ja siivoustöihin. Työt jaotellaan voimien ja taitojen mukaisesti.
Talkoorupeaman kesto on noin kello 15 asti. Päivällä nautitaan kunnon
keittolounas ja iltapäivällä vielä kahvistellaan toinen kerta. Varaudu talkoisiin
sään ja ulkotöiden mukaisella vaatetuksella. Talkoot ovat erinomainen
tilaisuus tutustua seuran toimihenkilöihin ja muuhun jäsenistöön.

Näkymisiin Pirtillä toivottavat huolto- ja kiinteistöväki
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46. Pirkan Hölkkä
4.10.2015
Kutsu talkoisiin!
Perinteinen lokakuinen tapahtuma, Pirkan Hölkkä, järjestetään nyt jo 46. kerran.
Toivomme saavamme tähän Hölkkätapahtumaan mukaan runsaslukuisen määrän
talkoolaisia, joita tarvitaan erilaisiin tehtäviin.
Jo perjantaina 2.10.2015 kello 11 alkaen tehdään Kerholla tavaroiden lajittelutöitä.
Lauantaina 3.10.2015 kello 10.00 alkaen tehdään Taivalpirtillä valmistelutöitä ja
rakennetaan maalialue Nirvaan Aikuiskoulutuskeskukselle.
Sunnuntaina ovat vuorossa varsinaisen Hölkän vaatimat moninaiset toimet eri
huoltopisteissä ja illalla vielä tavaroiden pesua ja purkua Kerholla.
Alla listatut yhteyshenkilöt odottavat yhteydenottoanne ja kertovat mielellään lisää
talkootehtävistä.
Seuraavalla aukeamalla puolestaan on ilmoitus Talkooväen hölkästä ja ensi
vuoden puolella järjestetään kaikille talkoolaisille illanvietto ruokailuineen.
Tervetuloa mukaan vanhat ja erityisesti uudet Hölkkätalkoolaiset!
Talkooterveisin, Hölkän järjestelytoimikunta
Pirkan Hölkän talkoisiin voit ilmoittautua seuraaviin paikkoihin:
EA-toiminta
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505
Vähä-Kausjärvi
Antti Siren
040 820 4605
Taivalpirtti
Raimo Raevaara
040 837 6269
raimo.raevaara(at)gmail.com
Vormisto
Esko Marttila
0400 621 680
Hervanta
Riitta Piipponen
040 836 2536
Nirva, huolto
Anna-Maija Rae
040 583 2733,
anna-maija.rae(at)pp.inet.fi
Nirva, maalialue Seppo Raevaara
040 546 8773,
raevaara(at)koti.tpo.fi
Taivaltajien Kerhohuone
03 214 5231

Ilman talkoolaisia ei ole Hölkkää!
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Reppusulkeiset

Hölkkää Nirvassa 2014

Mehushow

Kuvat:
AnnaMaija
Rae
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Tervetuloa Talkoohölkkään
sunnuntaina 11.10.2015!
Sunnuntaina 11.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia vanhalla
Lempääläntiellä, Prisman (ent. Euromarket) kohdalla olevalta bussipysäkiltä.
Bussissa on mukana lista kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoohölkkääjistä
ja toivomme Sinun myös kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla kuljetuksella vai
tällä yhteisellä bussilla. Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta 5
euroa bussissa.
Matkaan kannattaa varata mukaan oma juomapullo, johon saa sitten
huoltopisteillä täydennystä. Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja
toinen Taivalpirtillä.
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen portti.
Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello 9.45.
Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli bussi sattuu
tulemaan etuajassa paikalla. Näin et myöhästy muiden lähdöstä.
Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo reitistä niille, joille reitti on
entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin.
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen mukaasi
taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä.

Talkoohölkän vastaavat:
Heikki Toivainen, Rutajärvi
Raimo Raevaara, Taivalpirtti

puh. 040 582 0474
puh. 040 837 6269

Ilmoittautumiset:
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta
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Kuvat: Risto Rasinen

Taivalpirtin saunan katonkorjaustalkoot
Ahkerat ja osaavat talkoolaiset uusivat heinä- ja elokuussa Taivalpirtin saunan
katon.
Kattoa korotettiin 10 senttimetriä asentamalla vanhojen kattotuolien päälle
kakkosnelonen. Katon laudoitus uusittiin ponttilaudalla ja päälle asennettiin uusi
kattohuopa kolmiorimoituksella. Välipohjaan lisättiin eristelevyjä, jotta saunan
lämpö ei karkaa yläkautta ulos.
Kuvissa on talkooväkeä eri työvaiheissa. Talkoissa olivat mukana ainakin Mattias
vetäjänä, Markku, Pertti, Risto, Sari ja Raipe.
Raimo Raevaara

Tyytyväiset talkoolaiset
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EA
EA-jaosto
19.11. KERHOILTA
KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS
Kalevalainen jäsenkorjaus on kokonaisvaltainen hoitomuoto, josta on apua ylä- ja
alaraajojen sekä selän kiputiloihin, hartia- ja niskavaivoihin sekä
jännityspäänsärkyyn. Hoito myös rentouttaa ja palauttaa liikunnan jälkeen.
Mari Vuoristo kertoo tästä mielenkiintoisesta hoitomuodosta Kerholla kello 18.00
alkaen.
Illan aloitamme kahvi / teetarjoilulla
TERVETULOA toivottaa Ea-jaosto

KÄVELYÄ
Syksyn kaupunginosakävelyt
20.9. lähtö kello 10.00 Koivistonkylän Prismalta Nirvan, Lahdesjärven, Hervannan ja Suolijärven ulkoilureittejä sekä luonnonpolkuja kävellen noin 3 tuntia.
Paluu lähtöpaikkaan.
Lisätietoja Kari Lindberg
kari.lindberg@tpnet.fi tai puh. 040 527 5688.
27.9.lähtö kello 10.10 Koilliskeskukselta (CityMarket Linnainmaa) Linnainmaan
postin edestä, Mäentakusenkatu 1, 33580 TAMPERE. Kävellään ulkoilureittejä ja
luonnonpolkuja Mannerheiminkallion suuntaan ja palataan lähtöpaikkaan.
Retken kesto noin 2 tuntia.
Lisätietoja Reijo Laamanen
reijo_laamanen@kolumbus.fi tai puh. 050 584 0932.
25.10. Lähtö kello 11.00 Hervannasta Suolijärven ulkoilumajalta, Suolijärvenkatu 7.
Lisätietoja Paula Marjamäki
puh. 040 561 8152
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PELAILUA
Pelijaosto
16.09.2015 on kesäkauden päättäjäiset Pirtillä. Talven ajan pelaamme lentopalloa Tredun salissa Koivistonkylässä. Vuoro on kello 19.00-20.30. Uusia
pelaajia toivotaan mukaan, vaatimuksena on vain jonkin sortin innostus asiaan.
Lisätietoja antaa Seppo Raevaara puh. 040 546 8773 tai
raevaara ( at ) koti.tpo.fi

PYÖRÄILYÄ
Pyöräilyjaosto
26.10. Mahdollisesti pyöräilyaiheinen kerhoilta. Seuraa nettisivuja tai kysy
Kerholta.

RETKEILYÄ
Retkeilyjaosto
25.-27.9. Melonta- ja retkeilyviikonloppu Häijään Salmissa
Innokkaimmat retkeilijät lähtevät retkelle jo perjantai-iltana, mutta voit tulla
mukaan myös vasta lauantaina, ja vaikka vain päiväretkellekin. Matkan teemme
omilla autoilla/kimppakyydeillä.
Leiriytyminen tapahtuu omissa teltoissa Otamussillan kahvilan tienoilla. Kahvilalla
on iso parkkipaikka ja pyrimme leiriytymään laavun lähistölle. Leiriytyminen
tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat eväät ja keitin,
yöpymisvälineet, otsalamppu ja sään mukainen retkeilyvarustus.
Mikäli tarvitset yhdistyksen kanoottia tai kuljetusta, kerro siitä ilmoittautumisen
yhteydessä niin yritämme auttaa asiassa. Muut välineet voit vuokrata
omatoimisesti keskiviikkopäivystyksestä Kerholta. Kanootista ja muista välineistä
peritään normaali vuokra, kuljetusten ja kyytien kustannukset sovitaan kuljettajien
kanssa.
Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme maastoon meloen ja patikoiden, illat
vietämme leiripaikalla nuotion loimussa.
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Melontaretki lähtee liikkeelle lauantaina noin klo 10.30 joko Saikkalanjokea
Otamussillalta edestakaisin Mätikköön (noin 20 km) tai autojen siirtojen avulla
Mätiköstä Otamussillalle. Sunnuntain melontaretkistä sovitaan paikan päällä,
voimme meloa esim. Leukaluiden suuntaan.
Lauantain patikkaretket kuljetaan merkityillä poluilla omaehtoisesti, vaihtoehtoina
2 km ja 6/8,5 km. Patikkakaverin takaamiseksi yhteislähtö pidemmälle retkelle
kello 10.30 (retken vetäjäksi voivat halukkaat toki ilmoittautua).
Sunnuntaina Otamussillan kahvio on auki, koska silloin on perinteinen koko
perheen liikunta- ja ulkoilutapahtuma Arvon Askel Otamuksella. Tapahtuma
alkanee ennen kymmentä, ja puramme telttaleirimme sitä ennen. Halukkaat
voivat ottaa osaa myös Arvon askeleen 20 kilometrin patikkaan tai lyhyemmille
reiteille.
Telttapaikkojen niukkuuden takia ilmoittautuminen on pakollista. Ilmoittautumiset
20.9. mennessä sähköpostilla valimaki.johanna@gmail.com tai puhelimella 040
752 5116, Johanna Välimäki. Ilmoita viestissäsi, jos tarvitset/tarjoat kyytiä, niin
järjestelen kimppakyytejä.

Käristystä ja muusia.
Kuva: Johanna Välimäki
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15.10. Kerhoilta - Retkiruokaa ja ruuanlaittoa
Kerholla kello 18.00 alkaen, Kortelahdenkatu 10-12. Oletko kypsynyt lisää vain
kuuma vesi -tyyppisiin valmisruokiin retkillä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan
ruoka-aineiden kuivaamisesta, ruuanlaitosta retkillä sekä elämää ja vatsaa
ilahduttavista nikseistä.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Retkeilyjaosto

12.11. Kerhoilta - Vuoden retkikuvat
Kerhoilta aiheena ”vuoden retkikuvat” Kerholla kello 18.00. Illan aikana näytetään
kuvia Taivaltajien järjestämistä tapahtumista (mm. melonnat, pyöräretket,
kesävaellus Kebnekaiselle, viikonloppuretket) kuluvalta vuodelta.
Tervetuloa!
Retkeilyjaosto

5.10. Kebnekaisen retken kuvailta
Kebnekaisen retken yhteinen kuvailta 5.10.2015 kello 18.00 Kerholla. Kukin
ryhmä näyttää maksimissaan 50 kuvaa eli 10-15 minuuttia.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Retkeilyjaosto

KALASTUSTAPAHTUMA TAIVALPIRTILLÄ 17.6.2015
Kalastustapahtuma pidettiin Taivalpirtillä keskiviikkoiltana 17.6. Onkijoita oli 13.
He saivat yhteensä 22 kalaa.
Yleisessä sarjassa Olli Levola sai suurimman saaliin (7) sekä myös suurimman
kalan. Pienimmän kalan sai Esko Marttila.
Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osanottajille!
Ari Viitanen
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Kebnen huiputusta, kuvaaja Timo Antila
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Hämeen latualueen syystapaaminen ja –kokous
3.10.2015
Lempäälässä Merunlahdella, Koipitaipaleentie 150
Nokipannu on kuumana kello 9.30 alkaen. Aamupäivällä ulkoaktiviteettejä mielenkiinnon mukaan: frisbeegolf, metsägolf,
jousiammunta tai patikointi Kirskaanniemeen.
Kello 12 saamme keittolounaan, josta maksu 12 eur/henkilö
maksetaan paikanpäällä.
Kello 13 aloitamme aluekokouksen kahvitellen. Suomen Ladun
edustajana kokouksessa tulee olemaan viestintä ja markkinointipäällikkö Panu Könönen.
Ilmoittautumiset Kerholle 16.9. mennessä.
Lisätietoja Lempäälän Seudun Samoojien
tuija_lehtimaki_tanner@msn.com tai puh. 040-8336355
Ajo-ohje www.vihreäpolku.com

Lempäälän Seudun Samoojat toivottavat hämäläiset, myös
Taivaltajien jäsenet, runsaslukuisesti tervetulleeksi!!!
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Kuva: Terhi Holstila

Hämäläisten kesäleiri Melkuttimella
Kesäkuun viimeisenä viikonvaihteena yli kolmekymmentä hämäläistä latulaista ja
pari latulaiskoiraa kokoontui Lopelle Iso-Melkuttimen rantaan kesäleirille.
Perjantai-iltana sateli, mutta se ei haitannut laavulla istumista ja kuulumisien
vaihtoa. Siinä laavullahan olisi istuttu, vaikka kauniillakin ilmalla.
Lauantai aukesi aurinkoisena, kanootit työnnettiin vesille ja meloskeltiin upeissa
Melkuttimen maisemissa. Melkun kirkas vesi oli varsin kylmää, mutta
pari ”naisihmistä” kyllä tarkeni harrastaa vesijuoksua pitkän kaavan mukaan.
Timon lupaama kameran ulkoilutuskurssi ei saanut tuulta alleen, koska hänen
mielestään kurssille pitää lähteä neljältä aamulla. Ei ollut leiriläisistä siihen
haasteeseen vastaamaan.
Valmun Pekka oli taas järjestänyt meille mielenkiintoisen luontopolun vaikeine
kysymyksineen ja vielä vaikeimpine vastauksineen. Mutta, tarpeellinen tuo
luontopolku on; aina niistä kysymyksistä jokin asia jää mieleen ja voi todeta
oppineensa taas jotakin uutta.
Ensi kesänä taas kokoonnutaan jollekin hiekkarannalle…
Anna-Maija Rae
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SILPPUSÄKKI
Sähköpostitiedotus
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä
netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta.

Yhdistyksen kotisivut ja facebook
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.
tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat –lehteä värillisenä.
Käy tutustumassa facebook-sivuihimme – lue, liity, ota osaa keskusteluun…

Taivalpirtin avain
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen vuoden
jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen jälkeen. Johtokunnan
hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä lunastamassa Kerholta päivystysaikaan
keskiviikkoisin. Ota jäsenkortti mukaan.
Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja
30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan

Taivaltajien historiikki
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla keskiviikkoisin
päivystysaikaan.

Huomio!
Johtokunta on päättänyt, että Taivalpirtillä on kyettävä osoittamaan,
että on yhdistyksen jäsen.
Varaudu siis näyttämään jäsenkorttisi, jos sitä kysytään. Yhdistyksen
toimihenkilöillä on oikeus tarkistaa jäsenyys. Jäsenellä on oikeus tuoda
alueelle vain muutama (korkeintaan 5) vierasta ilman johtokunnan
lupaa. Ilman jäsenkorttia olevat henkilöt voidaan poistaa alueelta.
Johtokunta
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
Vuokrattava tuote

päivitetty 15.12.2014

euroa/viikko/kpl tai pari
nouto ja palautus keskiviikkona

TELTAT JA LAAVUT
Vaude Arco 2h, 2 hlö
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 2 kpl
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl

8,00
6,00
8,00
5,00
2,00
2,00
2,00

TALVIVARUSTEET
Ahkio Savotta, 2 kpl
Ahkio Koivisto
Lumikengät TSL 227, 6 paria
Lumikengät TSL 810, 1 pari
Lumikengät Tubbs. 2 paria
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria

8,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
2,00
6,00

RINKAT JA REPUT
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka
Savotta 906 85L
Savotta 906 85L Tunturisusi
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka
Halti Andi 75 putkirinkka
Haglöfs tight reppu L

8,00
5,00
5,00
5,00
4,00
2,00

KEITTIMET
Trangia spriipolttimella, 3 kpl
Primus kaasukeitin, 2 kpl

vko
2,00
2,00

Vuokrattava tuote

vuorokausi viikonloppu viikko

KANOOTIT JA KAJAKIT
Old Town 174 -intiaanikanootti
Old Town 158 -intiaanikanootti
Pyranha Traveller 16 -intiaanikanootti
Prijon Taifun -koskikajakki, 2 kpl
MX-340 -koskikajakki
Corsika -koskikajakki
Piruette -koskikajakki
Hasle Explorer -meri/retkikajakki
Miwok dak -retkikajakki
TAHE –retkikajakki

10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00

20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00

50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00

Aukkopeitteet, melat, kypärät ja
säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin.
Melontakaluston vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa klo18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmistetaan,
että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen retkelle lähtöä kuuluko
kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei vuokraa peritä.
Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille aiheutuneesta vahingosta.
Yhdistys ei vuokraa varusteita seuran ulkopuolisille henkilöille. Retkeilyvälineiden vuokraus (ennakkomaksu
käteisellä) Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin klo 17.00-18.30 tai puh 03 214 5231.
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Tampereen Taivaltajat ry
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, Puhelin 03 214 5231, http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
Sähköposti: tampereen.taivaltajat@nic.fi, Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä
Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2

Toimihenkilöt

Jaostot

Puheenjohtaja
Raimo Raevaara
Arkkitehdink 30 A 4, 33720 TRE
040 837 6269, raimo.raevaara ( at )
gmail.com
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Internetsivut
Koulutusyhdyshenkilö
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Sihteeri
Paula Paavilainen
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala
040 740 0008,
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com
Jäsensihteeri
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi

EA-jaosto pj
Marja-Liisa Lehto
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com

Leikekirjan hoitaja
Heikki Rinnemaa
045 350 5101, heikki.rinnemaa ( at ) mbnet.fi
Kiinteistötoimikunta pj
Mattias Puronniemi
040 577 7099, 03 222 9949

Johtokunta
Matti Ketola .......................................... 040 730 3299
Reijo Laamanen ................................... 050 584 0932
Marja-Liisa Lehto ................................. 040 779 6505
Kari Lindberg ....................................... 040 527 5688
Paula Paavilainen ................................ 040 740 0008
Mattias Puronniemi.............................. 040 577 7099
Seppo Raevaara ................................... 040 546 8773
Matti Rahomäki .................................... 050 572 3531
Riitta Rajala .......................................... 050 326 9447
Saima Sampakoski .............................. 0400 831236
Varajäsen Heidi Savolainen ................ 040 774 7194
Varajäsen Paula Marjamäki ................. 040 561 8152

Etsintäjaosto pj
Reijo Laamanen
050 584 0932, reijo_laamanen@kolumbus.fi
Hiihtojaosto pj
Raimo Raevaara
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com
Kävelyjaosto yhteyshenkilö
Ritva Fonsell
puh 050 356 2462, ritva.fonsell (at) gmail.com
Lapset/nuoret/perheet -vastaava
Heidi Savolainen
040 774 7194, heidisavo (at ) hotmail.com
Pelijaosto pj
Seppo Raevaara
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi
Pyöräilyjaosto pj
Matti Rahomäki
050 572 3531, matti.rahomaki ( at ) nic.fi
Retkeilyjaosto pj
Kari Lindberg
040 527 5688 tai työ 040 648 6551,
kari.lindberg (at ) tpnet.fi
Retkeilyjaosto kalustonhoitaja
Ari Ahonen
044 555 9639, a.ahonen.fi (at) gmail.com

Taivalpirtti
Emäntäryhmän yhteyshenkilö
Saima Sampakoski 0400 831236
Taivalpirtin isännät
Ossi Kuoppala 050 588 3084
ossi_kuoppala at suomi24.fi
Pertti Hämäläinen 050 464 7549

Suomen Latu ry

Tapahtumat –lehti

www.suomenlatu.fi
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
Jäsenpalvelu 044 7226 301

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI
040 583 2733, anna-maija.rae (at ) pp.inet.fi

Hämeen latualueen yhdyshenkilö

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä

Anna-Maija Rae
040 583 2733, anna-maija.rae (at ) pp.inet.fi

www.pirkankierros.fi
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs
050 408 5111

19

Liity Taivaltajien sähköpostilistoille
Melontalista
Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on tarkoitus
tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. Tapahtumat -lehti ilmestyy sen
verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi
esimerkiksi
hakea
melontaseuraa
omille
retkille.
Listan
sähköpostiosoite
on:
ttmelonta@googlegroups.com

Retkeilylista
Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille. Retkeilyjaosto tiedottaa
listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen lisäksi), mutta lista on tarkoitettu myös
muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja keskusteluun. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea
retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien virallisille retkille, kuten lumikenkäilyyn, retkiluisteluun,
lintubongailuun tms. Listan sähköpostiosoite on: ttretkeily@googlegroups.com

Etsintäjaoston lista
Etsintälista on tarkoitettu kaikille geokätköilystä ja vapaaehtoisesta pelastus-palvelusta
kiinnostuneille. Jaosto tiedottaa listalla: järjestämistään tapahtumista ja VaPePa:n Tampereen alueen
paikallistoimikuntien ja VaPePa-järjestöjen tapahtumista. Listalla voi käydä keskustelua yleisellä
tasolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta, mutta keskustelu yksittäisistä VaPePa-tehtävistä ei ole
sallittua. Geokätköilyn osalta keskustelu on vapaata kunhan muistaa hyvät tavat. Listan
sähköpostiosoite on ttetsinta@googlegroups.com.

Lapset/nuoret/perheet –lista
Taivaltajat aloittaa lapsille ja lapsiperheille suunnatun toimintansa helmikuun 2015 alussa. Tapahtumat
ovat avoimia kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja tuttavaperheetkin ovat tervetulleita. Voit liittyä
postituslistalle
ilmoittamalla
yhteystietosi
https://taivaltajat-sporttisaitticom.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/

Listoille kirjoittaminen
Kaikki listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi lähettää postia vain listan jäsen.
Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. Jos listalle lähetettyyn viestiin vastaa, niin myös vastaus
menee kaikille muille, ellei vastaanottajaa vaihda toiseksi.

Liittyminen
Mikäli haluat liittyä melontalistalle ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia Johannalle:
valimaki.johanna@gmail.com.
Etsintälistalle
voi
liittyä
Johannan
lisäksi
myös
Reijolle
vikunja49@gmail.com ja taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com –listalle voit liittyä jättämällä
yhteystietosi
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/

